
viaţa cultural-civiă, 1998) pe linia unei comparaţii 
antropologice între români §i maghiari. La toate 
acestea autorul adaugă §i propriul efort comparativ, 
privind situaţia romanilor aflaţi în condiţie 
minoritară (iar acum materialul folosit e filmul 
documentar Ultimii români, realizat de Răzvan 
Butaru pentru TVR), cu cea a maghiarilor aflaţi în 
situaţie similară, în satul Jeica BN, sat pe care 
autorul 1-a investigat direct, anume în vederea unei 
atari comparaţii. Concluzia e una demnă de reţinut, 
căci e valabilă pentru întreaga carte: "Aceasta este 
diferenţa între minoritatea maghiară §i minoritatea 
românească. În zona unde maghiarii sunt minoritari, 
aceştia sunt bine protejaţi de autoritati, au proiecte 
speciale, clase în limba maghiară, locuri la facultate. 
În zona unde românii sunt minoritari în propria lor 
ţară, nu au niciun drept, toate parcă au fost întoarse 
împotriva lor. §colile dispar §i, odată cu ele, limba". 

În final, acumularea de încărcătură emoţională 
izbucneşte din nou în accente vizionar-mesianice, 
simbolice §i aproape liturgice ("«Slavă întru Cei de 
sus, lui Dumnezeu, §i pe pământ pace, între oameni 

bună învoire!» Oare §i la Odorhei? Îngerul cu 
aripile trudite de atâta zbor ne spune că da. Trebuie 
să fie da. Pace..."), parcă pentru a compensa 
insuficienta subordonare a faptelor §i evenimentelor 
relatate unui imperativ pe cât de necesar, pe atât de 
firesc: "Împreună!" Nu există altă cale, §i de aceea 
toate căutările §i zbaterile în afara acesteia sunt 
risipă de timp §i energie. Altfel spus: rătăciri. Dar, ca 
orice cale autentică, nici aceasta nu trebuie să fie 
doar oarbă înaintare, fără oglindă retrovizoare, care 
să dea siguranta, fermitate, consecventa. Căci altfel 
(aşa cum i se întâmplă unui celebru personaj al lui 
Marin Sorescu), te poţi rătăci §i "înainte". 

Acesta pare a fi eel mai ferm §i mai convingător 
(de§i oarecum implicit) mesaj al cărţii lui Menuţ 
Maximinian. Carte care nu va fi scutită de 
controverse §i răstălmăciri, dar ale cărei generoase 
intenţii sunt mai mult decât evidente pentru orice 
cititor de bună credinta. 

PROF. DR. VASILE V. FILIP 

dance and Orthodoxy, 
Basarab Nicolescu, Magda Stavinschi 
Dialogul dintre ştiinţă şi religie (Basaran 

Nicolescu -Towards an Apophatic Methodology of 
the Dialoque between Science and Religion ) 
reprezintă la ora actuală una dintre cele mai reale 
provocări pentru om. Profesorul Basarab Nicolescu 
semnalează două obstacole întîlnite în dreptul 
dialogului pertinent dintre teologie şi religie. 
Problemele ar consta în multitudinea domeniilor 
ştiinţifice astăzi, în multitudinea confesiunilor 
religioase la scară mondială, în bariele lingvistice 
care nu vin în sprijinul ştiinţelor şi al religiilor, prin 
care s-ar construi o comunicare. Plecînd de la acest 
gînd, fizicianul de la Paris, care a intuit şi gîndit 
extrem de bine şi elocvent problema actuală a lumii, 
propune un nou tip de a vedea viaţa, un nou tip de 
comunicare, un nou tip de relaţionare, necesar la ora 
actuală. Se pleacă de la ideea că la nivelul 
discursului religios şi ştiinţific avem planul 
apofatismului şi dimensiunea cataphatică, cu cele 
două nuanţe legate de descoperirea lui Dumnezeu pe 
de o parte, iar pe de altă parte de caracterul criptic. 
Trei întrebări bazice stau la începutul aserţiunii: 

1. Există un model al Realităţii compatibil cu 
numărul uriaş de ştiinţe şi căi religioase? 

2. Ce este universul astăzi? Ce este "invariabil" 
în ciuda schimbărilor continue şi haotice în lumea 

contemporană? 
3. Există o metodologie care este în acelaşi timp 

cataphatică şi apophatică? 
La aceste trei întrebări care-şi au corespondentul 

mirării în lumea imediată, profesorul Basarb 
Nicolescu încearcă să răspundă. Pentru a găsi calea 
autentică de mediere se face mai întîi distincţie între 
real şi realitate, considerînd că cea din urmă este 
legată de experienţa noastră umană. Nivelurile de 
realitate, în schimb, sînt explicate prin intermediul 
fizicii cuantice, dar şi prin imagini plastico-
religioase, recurgînd la iconografia scării lui Iacob: 

Iau ca exemplu scara lui Iacob or noţiunea de 
trepte ale experinţei apofatice, corespunzînd 
virtualităţilor diferite în învăţăturile lui Origen.... 

Modelul nivelurilor de realitate trece prin o serie 
de fizicieni cum ar fi Bernard d'Espagnat, 
Heisemberg... 

Însă, aceste modele invocate, pentru a crea o 
înţelegere asupra nivelurilor de realitate, conţin 
unele probleme pe care Basarab Nicolescu le 
identifică la nivelul inexistenţei noţiunii de 
rezistenţă. Ultimul model, şi cel mai pertinent, care 
vine să suplinească lipsurile celor anterioare şi să 
constituie o imago pentru comunicarea dintre ştiinţe 
şi religii, este modelul transdiciplinar. 
Transdiciplinaritatea, după cum afirmă Basarab 
Nicolescu, se preocupă de ceea ce este între 

54 



discipline, printre diferitele 
discipline şi dincolo de toate 
disciplinele. Scopul acestui 
model nu este altul decît 
înţelegerea lumii date, fiind 
definit de trei axiome: axioma 
ontologică, axioma logică, 
axioma epistemologică. 

Zona dintre diferitele 
niveluri ale realităţii este 
numită zonă de non-rezistenţă 
şi corespunde sacrului, fiind 
momentul prin care şi datorită 
căruia se poate crea medierea-
unitară dintre diferite 
domenii. Ideea percepţiei 
realităţii în trepte apare în 
fenomenologia lui Edmund 
Husserl de la care fizicianul 
de la Paris se inspiră, avînd, 
desigur, nota de originalitate specifică, venită dinpre 
teoriile fizice, adăugîndu-se simultaneitatea. Între 
nivelurile realităţii subiectului şi nivelurile realităţii 
obiectului exită diferenţă, chiar dacă ambele implică 
non-rezistenţa. Ca urmare a acestor observaţii se 
ajunge la concluzia conform căreia cunoşterea, ca 
flux informaţional, nu poate fi nici exteriaoră, nici 
interioară, ci simultană iar evenimentele din fizica 
naturii vin să sprijine teoria simultaneităţii. Acestă 
zonă de non-rezistenţă, care se află între subiect şi 
obiect, mediind între ele şi care corespunde zonei 
sacrului, este numită de Basarab Nicolescu Terţul 
Ascuns. 

Faţă de modelul clasic, în care exista doar 
obiectul şi subiectul, în modelul transdiciplinar 
apare Terţul Ascuns, ca fundal prin care divinitatea 
se poate descoperi. Dialogul dintre domenii, dintre 
ştiinţe şi religii, se poate face doar trecînd prin 
subiect, obiect, terţ ascuns. Drept rezultat al celor 
analizate, privirea triadică asupra lumii, la rîndul ei, 
oferă o altă triadă a înţelesurilor: 

-înţelesul orizontal - la acest nivel sînt întîlnite 
disciplinile academice 

-înţelesul vertical - implică nivelurile de 
adîncime ale realităţii, regăsindu-se aici fizica 
cuantică, poezia, arta 

- înţelesul înţelesului - este de fapt gradul 
descoperit, revelat în înţeles, regăsind subiectul, 
obiectul, terţul ascuns. La acest nivel descoperim 
transdisciplinaritatea, iar dialogul dintre ştiinţe şi 
religii reprezintă scopul principal, ca urmare a 
observării unui fenomen actual din realitatea 
imediată: 'una dintre cele mai mari pericole 
conducînd la o posibilă auto-distrugere a speciei 
noastre este sărăcia spirituală, bazată pe teamă, 

violenţă, ură şi 
dogmatism." 

Basarab Nicolescu 
îşi închide discursul 
printr-un citat din 
Heisemberg care 
aminteşte de frumuseţea 
interioară a omului, de 

responsabilitatea 
acestuia, că lumea ar 
putea aprinde în noi 
conştiinţa casei fiinţei. 

Dialogul dintre 
ştiinţe şi religii, la nivel 
mondial, astăzi, nu este 
purtat doar de fizicianul 
academician Basarab 
Nicolescu. Bazele unei 
epistemologii ştiinţifice, 
ca interfaţă pentru 

dialogul dintre ştiinţă şi religie, sunt puse de Adrian 
Lemeni. 

Acesta aminteşte - ( The Premises for the 
Dialoque between the Patrustic Gnoseology and 
Scientific Epistemology in Contemporary Context) -
de autosuficienţa unor domenii ştiinţifice, de 
necesitatea teologiei de a se deschide spre ceea ce 
înseamnă progres, invocînd dialogul şi cunoaşterea 
bidirecţională. Distincţia se face la nivelul ştiinţelor 
şi ştiinţismului, punînd accent pe teoria lui Gödel, 
pe teoria chaosului care postulează limite în treptele 
ştiinţifice. 

Despre limite în sfera ştiinţelor vorbeşte şi 
comunitatea ştiinţifică internaţională, care 
subliniază faptul că cercetarea analitică sau empirică 
nu poate oferi o imagine exhaustivă a realităţii, a 
omului şi universului. 

Dacă ştiinţele vehiculează adevăruri provenite 
în urma cercetării, teologia postulează adevărul 
revelat şi, aşa cum arată o serie de autori 
contemporani, dialogul dintre acestea este mai mult 
decît necesar la ora actuală, în special datorită 
faptului că ştiinţa contemporană recunoaşte atît 
raţiunea, cît şi misterul. 

Relaţia adîncă dintre ştiinţă şi religie este 
evidenţiată şi de matematicianul-academician şi 
filosof Solomon Marcus, ( Does Sciences Have a 
Spiritual Dimension) care realizează o incursiune 
prin istoria ştiinţei, cu precădere în arealul intern al 
matematicii, arătînd că la baza mitului drept fundal 
există matematica şi poezia. Matematicianul 
vehiculează ideea conform căreia spiritualitatea este 
în mod tacit echivalentă religiei, de aici ideea că ar 
putea exista un pod nu doar între ştiinţă şi 
spiritualitate, ci între artă şi tehnologie. El consideră 
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că spiritualitatea este distribuită atît în exterior cît §i 
în interior, în mod egal. Privirea acestuia se 
concentrează în special asupra dimensiunii spirituale 
a matematicii, cea mai plenară dintre §tiint;e, 
descriind cu mare acurate^e structura matematică a 
universului. De aici aser^iunea conform căreia 
§tiint;a §i religia nu pot exista în mod competit;ional. 
Un alt punct atins de autor este eel legat de 
solidaritatea dintre material §i spiritual. Se consideră 
că matematicile, care au legături cu numerele 
universale iar formele au legături cu lumea 
matematică, §tiint;a fiind obligate să transgreseze 
barierele lumii materiale §i să privească dincolo de 
ea, reprezintă o posibilitate reală în crearea unui 
dialog pertinent dintre §tiint;a §i spiritualitate. 
Legătura dintre cosmos §i anthropos, dintre univers 
§i fiin^a umană este a tipului relaţional, matematica 
fiind esent;ială. Fără matematică, omul nu §i-ar 
regăsi §i identifica locul în univers în mod corect, 
avînd în vedere că matematica, pe lîngă faptul că se 
ocupă de latura externă, cea a cifrelor, are legătură §i 
cu universul intern al fiin^ei umane, structurînd 
mintea, punînd ordine, dînd coeren^a capacitat;ii 
noastre intelectuale de a percepe realitat;ile §i de a 
avea reflexivitate. Astfel se explică rădăcina bazică a 
matematicii prin mit §i poezie. Una dintre funcţiile 
semiotice împăr^ite de matematică §i poezie în 
acela§i timp constă în principiul holografic, conform 
lui Solomon Marcus, în care individualul este pentru 
general, antropos-ul pentru cosmos iar imaginea 
oglindă a acestei idei se află în poezia lui William 
Blake: Să vezi lumea într-un bob de nisip / S cerul 
într-o floare sălbatică / pnînd infinitul în palma 
mîinilor tale / S eternitatea într-o oră. 

Dimensiunea adîncă a rela^iei dintre matematică 
§i artă este realizată însă, pentru prima dată, de 
filosofii antici, începînd cu Pitagora care subliniază 
rela^ia dintre muzică §i matematică, transpunînd în 
numere intervalele muzicale. Elementele 
primordiale, gîndite de filosofi, sînt tributare tot 
matematicii. Pentru Thales elemental primordial, ca 
reflectare a structurii matematice a universului, este 
apa, pentru Anaximandros este haosul etc. Platon, în 
Timaios, simte universul ca fiind matematic. În 
Timaios filosoful grec crează legătura dintre 
matematică, mit §i cosmogonie. Fascinat;ia pentru 
univers §i universul matematic este preluat de la 
Platon §i de Aurelius Augustinus. Lista filosofilor 
care s-au preocupat de cifre, arătînd prin intermediul 
intrumentelor filosofice că universul este matematic, 
sau a oamenilor de §tiint;a care au creat conexiuni 
între matematică muzică §i poezie, poate continua, 
ea ajungînd pînă în zilele noastre, la fizicieni, ea 

reflecîndu-se în special în fizica cuantică. Einstein şi 
Plank sînt doar două nume care au gîndit universul 
în relaţie matematică şi în relaţie cu fiinţa umană. 

Trebuie subliniat că ceea ce uneşte ştiinţele 
naturale cu ştiinţele umane, teologia fiind o ştiinţă 
umană, este potenţialitatea, a ceea ce există în spate, 
a ceea ce există în Real şi va fi să fie în Realitate. 
Termenul potenţialitate apare pentru prima dată la 
Aristotel şi postulează trei posibilităţi ale 
potenţialităţii, conform Fizicii lui: 

- potenţialitate - capacitatea unui corp să se 
mişte şi să fie mişcat ( Phys.200b26 - 201 a9) 

- potenţialitate - ca relaţie unitară a unui gînd 
referitor la evenimente 

- potenţialitate - capacitatea unei seminţe de a 
deveni plantă. Această ultimă ideie descrisă de 
Aristotel este, poate, cea mai interesantă, atît ca 
proces fizic, ce ţine de ştiinţa naturală, cît şi ca 
proces filosofic, deoarece sămînţa are capacitatea 
finalităţii, a plantei, întruchipînd deopotrivă 
începutul cît şi sfîrşitul. Sămînţa (începutul) conţine 
în ea întreg procesul, pînă la finalitate. Imaginea este 
cu atît mai interesantă cu cît sămînţa conţine în ea 
doar noţiunea creşterii, ideea de creştere, ADN-ul 
creşterii, pentru că la procesul propriu-zis converg 
mai mulţi factori externi: apa, aerul, lumina, căldura 
şi acea forţă misterioasă, internă, care face ca toate 
acestea la un loc să crească - suflul creşterii. De aici 
ideea că potenţialitatea există în univers dependentă 
de alte potenţialităţi ale entităţilor specifice. 

În adîncime, universul uman, ca reflectare a 
macrocosmosului, ca oglindă a structurilor ştiinţifice 
şi a haloului religios, acel sentiment sădit în om de a 
crede, este unul extrem de complex, de adînc şi, 
poate cel mai important, de unitar. Secole de-a 
rîndul, filosofii şi savanţii au încercat prin scrierile 
lor să indice unitatea indestructibilă a ceea ce există 
în perceptibilitatea misterului încă nedescoperit. Aici 
este punctul terminus dintre ştiinţe şi religii, ceea ce 
ambele domenii încearcă să descopere cu 
intrumentele specifice şi încă n-a fost descoperit. Să 
fie oare vorba la mijloc de frumuseţea cuvintelor 
biblice acum nu văd, dar voi vedea deplin? 

Desigur, nu e decît o întrebare retorică, ea 
ascunzînd dubla întrebare a oricărui savant ce-de ce 
(?), ascunzînd non-răspunsul la moarte şi viaţă ca 
posibilitate a învierii. E necesară o nouă paradigmă a 
modului de a vedea? Da, iar dialogul dintre ştiinţe şi 
teologie deţine instrumentele necesare, avînd 
competenţa în a descrie adîncimea fiinţei umane. 

LUCIA DĂRĂMUŞ 
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